Přijatá usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce Lomnice, konaného dne 26.6.2019
od 15 hodin v obřadní síní OÚ Lomnice

Usnesení č. 125/7/2019 ze dne 26.6.2019
Zastupitelstvo obce volí pro své 6. zasedání:
a) Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jitka Pugnerová, Karel Lídl
b) Ověřovatele zápisu: Ing. Josef Janura, DiS., Jaroslav Ondrejčík
Usnesení č. 126/7/2019 ze dne 26.6.2019
a) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 173 o výměře cca 30 m2, k.ú.
Lomnice. Vyvěšeno od 6.6.2019 do 22.6.2019.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce.
Usnesení č. 127/7/2019 ze dne 26.6.2019 - Závěrečný účet obce za rok 2018 a účetní závěrka obce
za rok 2018
Zastupitelstvo obce Lomnice
1. projednalo
a) celoroční hospodaření obce a „Závěrečný účet obce Lomnice za rok 2018“ včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to bez výhrad,
b) řádnou účetní závěrku obce Lomnice za rok 2018 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování
účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů,
2. schvaluje
a) celoroční hospodaření obce a „Závěrečný účet obce Lomnice za rok 2018“ včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, a to bez výhrad
Příjmy za 1-12/2018 po konsolidaci

80.081.083,69

Výdaje za 1-12/2018 po konsolidaci

62.925.893,57

Saldo příjmů a výdajů

17.155.190,12

a) řádnou účetní závěrku obce Lomnice za rok 2018 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování
účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů,
b) výsledek hospodaření (zisk) hlavní činnosti ve výši
Usnesení č. 128/7/2019 ze dne 26.6.2019
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 dle přílohy.
Příjmy: 10.533,964,- Kč
Výdaje: 15.533,964,- Kč
Rozdíl P-V: 5.000.000,- Kč

-22.278.525,14 Kč

Usnesení č. 129/7/2019 ze dne 26.6.2019
Poptávkové řízení - Částečné oplocení fotbalového hřiště a oplocení víceúčelového hřiště
Výsledek hodnocení nabídek – usnesení komise a doporučení zadavateli

Sestavení pořadí hodnocených nabídek:

Pořadí dle
hodnocení

1

Uchazeč (název, IČ)

Josef Janovský IČO: 12865184
Petr Böhm IČO: 12865176

Nabídková
cena v CZK,
bez DPH

Nabídková cena
v CZK,
vč. DPH

Nejsou plátci
DPH

284 069,80

247 297,40

299 229,85

249 290,20

301 641,14

(Konsorcium)
2

Martin Drechsler, IČ 87023849

3

LEMONTA s.r.o., IČ: 25216023

Výsledek hodnocení nabídek – usnesení hodnotitelů a doporučení zadavateli:
Hodnotitelé pro posouzení a hodnocení nabídek zakázky malého rozsahu I. kategorie na stavební práce
s názvem „Částečné oplocení fotbalového hřiště a oplocení víceúčelového hřiště“ posoudili nabídky
a konstatují následující:
Hodnotitelé se usnesli doporučit zadavateli jako vítěze zadávacího řízení zakázky malého rozsahu I.
kategorie konsorcium Josef Janovský IČO: 12865184, Petr Böhm IČO: 12865176, které podalo
nejvýhodnější nabídku, a to v ceně 284 069,80 Kč.
Zastupitelstvo obce
a) schvaluje pořadí vyhodnocených nabídek zadávacího řízení dodavatele stavebních prací na akci
„Částečné oplocení fotbalového hřiště a oplocení víceúčelového hřiště“;
b) Zastupitelstvo obce schvaluje jako vítěze zakázky na stavební práce na akci „Částečné oplocení
fotbalového hřiště a oplocení víceúčelového hřiště“ firmu Josef Janovský IČO: 12865184 Petr
Böhm IČO: 12865176 (Konsorcium) s nabídkovou cenou 284 069,80 Kč a pověřuje starostu
k dalším úkonům ve věci této zakázky.
c) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
Usnesení č. 130/7/2019 ze dne 26.6.2019
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dohoda“)
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje “dohodu“
a) Doba, na kterou je veřejnoprávní smlouva uzavřena, se prodlužuje do 31. 12. 2022.
b) Za rok 2020 a následující činí výše úhrady za vyřízení jedné přestupkové věci 1000,- Kč
(jeden tisíc korun českých)

Usnesení č. 131/7/2019 ze dne 26.6.2019
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví nemovitostí –
převod pozemků parc. č. 262/1 o výměře 3252 m2 a 262/63 o výměře 1314 m2 k.ú. Týn u Lomnice od
SD.cz, s.r.o. se sídlem Praha 10, Ukrajinská 1488/10, IČO: 28899407, DIČ CZ288994076 a Ireny
Polívkové bytem Mánesova 281, Lomnice – Týn.
Usnesení č. 132/7/2019 ze dne 26.6.2019
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o imisním monitoringu za měsíc červen 2019.
Polétavý prach
Parametr/prvek 4

5

6

PM10 [μg/m3]

36,1

52

[koncentrace]

100,0

7

8

9

Limit (dle
Zák.
201/2012
Sb.)

Doba
průměro
vání

50,0

Poznámka

překročení
limitu

Usnesení č. 133/7/2019 ze dne 26.6.2019
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nově založenou provozní společností VODÁRNA
SOKOLOVSKO s.r.o.
Usnesení č. 134/7/2019 ze dne 26.6.2019
Zastupitelstvo obce schvaluje vyplácení finančního daru pro občany obce dle schválených podmínek
(Usnesení č. 85/3/2019 ze dne 13.3.2019 ) v termínu do 30.11.2019.
Usnesení č. 135/7/2019 ze dne 26.6.2019
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky protokolu 45920/19 – Měření hluku v obci Lomnice.
Usnesení č. 136/7/2019 ze dne 26.6.2019
Zastupitelstvo obce vyslovuje od 1.7.2019 souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu v roce 2019
s ing. Josefem Janurou, DiS.

Karel Lídl

Miloslav Matoušek

místostarosta

starosta obce

